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Program zajęć edukacyjnych

Latosowo Bartłomiej i Katarzyna Latos
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego

Mazowieckie

Hanrysin 2a , 08-330 Kosów Lacki
Adres
1.

_

Województwo

Temat / tytuł zajęć:

Wszystko o rybach w morzu, rzece, jeziorze i w akwarium
2.

Czas trwania zajęć:

4 -6 godzin - same zajęcia 4 h , dodatkowo ognisko, zabawy 2h
3.

Grupa docelowa:

dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym , młodzież , osoby dorosłe

5.

4.

Liczebność grupy:

15

min. ……………………………

ok. 40

max. …………………………

Prowadzący zajęcia:

Bartłomiej Latos - zootechnik
6.

Zakres tematyczny:

Podstawowe informacje o rybach dostosowane do wieku uczestników, systematyka ryb, środowisko życia,
sposoby oddychania, odżywiania. Ciekawostki (najmniejsza/największa ryba, drapieżniki i wegetarianie...)
Ryby jako zwierzęta konsumpcyjne (łowione i hodowane) oraz ryby akwariowe hodowane jako hobby.
Historia ryb akwariowych oraz złotych rybek. Profesjonalne fermy ryb egzotycznych oraz utrzymanie ryb
tropikalnych w domowym akwarium.
7.

Harmonogram/przebieg zajęć:

1. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w gospodarstwie i uczestnictwa
w zajęciach
2.Spacer po gospodarstwie , zapoznanie się ze zwierzętami ( konie, kozy,
króliki, kury, kaczki ), obejrzenie sadu owocowego starych odmian ,
warzywniaka ( w zależności od pory roku) , obejrzenie budynków
gospodarczych zbudowanych według starej tradycji , krytych jeden słomą,
drugi wiórem
3.Przejście do sali szkoleniowej i tam drugie śniadanie
4.W sali prelekcja w formie prezentacji z projektora z omówieniem wszystkich
aspektów dotyczących hobby jakim jest akwarystyka, pokaz slajdów
5.Zwiedzanie hodowli ryb akwariowych w grupach po 10 osób (10-15min)
oraz oglądanie japońskich karpi KOI w oczku wodnym, dzieci same karmią
karpie „z ręki”
6. Zajęcia plastyczne, rysunki ryb, itp
10. Część dodatkowa - ognisko, gry i zabawy na zewnątrz , w razie niepogody
gry i zabawy w sali przy kominku i starym kaflowym piecu
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8.

Pomoce dydaktyczne:

- oddzielny budynek wyłącznie do dyspozycji gości - stara drewniana chata z
bala ze specjalnie wydzieloną i przystosowaną wewnątrz salą szkoleniową z
kominkiem i tradycyjnym piecem kaflowym, urządzona w staropolskim stylu
- na miejscu Hodowla Ryb Akwariowych prowadzona od 1994 roku przez
właścicieli
- w sali szkoleniowej zabytkowe akwarium ramowe ze złotymi rybkami,
sprzęty, niezbędne do opieki nad mieszkańcami domowego akwarium,
- literatura współczesna i historyczna akwarystyczna
- zeszyty, papier, kredki itp

9.

Dodatkowe uwagi:

Program pobytu może być wydłużony i poszerzony o dodatkowe gry , zabawy
i ognisko
Rolnictwo zwykle kojarzy się z typowymi uprawami zbóż, okopowych, bądź z
hodowlą typowych zwierząt gosodarski jak krowy, czy kozy . Tymczasem
nasze gospodarstwo oprócz tradycyjnych upraw czy hodowli prowadzi dział
specjalny produkcji rolnej , czyli nietypową hodowlę : hodowlę ryb
akwariowych. Dzieci mogą zapoznać się z zagadnieniami z zakresu biologii , a
jednocześnie poznać ciekawe hobby jakim jest akwarystyka.

Podpis

Data

